
Turteam:  Magnar Kartveit 

Reise for deg som har besøkt de vanligste stedene, og som ønsker å utvide og 

fordype kjennskapet til Bibelen og landet. Bl.a. Galilea - Garisim - Jerusalem.   

ISRAEL - BIBELENS LAND 

08. - 17. oktober 



Litt om turen: 

Denne turen er beregnet på dem som har 
besøkt de vanligste stedene, og som øns-
ker å utvide og fordype kjennskapet til 

Bibelen og landet. 
Vi begynner i Jesu landskap i Galilea. Mye i 
evangeliene foregår i denne landsdelen. 

Men her skjedde også viktige møter mel-
lom Israel og kananeerne. Josva-boken er 

aktuell her, og kampen mot kanaaneisk 
religion i Hosea-boken og i 5 Mosebok. 
På veien opp til Jerusalem stopper vi på 

steder som viser egyptisk innflytelse for 
3000 år siden, gresk påvirkning på Jesu tid 
og samaritanernes by på Garisim. Dette er 

bakgrunn for innvandringen og for tekster i 
evangeliene. Med utgangspunkt i Jerusalem 
kan en forstå mer av Jesu lidelse, død og 

oppstandelse, Davids erobring av byen, og 
bibelske hendelser i de tusen år etter Da-
vid. Evangeliene, Samuels- og Kongebøkene 

skildrer dette. Funnet av Dødehavstekste-
ne kaster lys over overleveringen av Det 
gamle testamentet og gir oss nye innsikter 

om den religiøse situasjon på Jesu tid. Et 
besøk i Bokens helligdom med det store 

Jesaja-manuskriptet, og i Qumran er derfor 
naturlig. Ved Dødehavet ligger også ver-
dens eldste by, Jeriko, og døperstedet. 

Sakkeus og døperen Johannes er knyttet til 
disse stedene. Kirken ble grunnlagt i Jerusa-
lem, men Peters dåp av Kornelius i  

Cæsarea markerer overgangen til 
«hedningene». Turen til Jaffa og Cæsarea 
går inn i Apostelgjerningens tid. Turen vil gi 

et møte med de ulike tidsepokene i landet, 
fra Jeriko, som er 10000 år gammel, til 
dagens pulserende liv i Tel Aviv, som er 

110 år gammel. De bibelske periodene vil 
være de viktigste, fra 1000 f. Kr. til Jesu tid. 
Men vi møter også bysantiske kirker og 

bygg fra muslimsk tid. Det moderne Israel 

og Palestina preger dagens landskap. 

DAGSPROGRAM 

 

FREDAG 08. OKTOBER  

Utreise  
Gruppen reiser med Turkish Airlines fra Oslo 
via Istanbul til Tel Aviv. Da flyet går kl.11.25 fra 

Oslo, er det mulig med tilslutningsbilletter med 
SAS uten ekstra overnatting fra mange steder i 

Norge. Ta kontakt eller skriv i merknadsfeltet 
ved påmelding. Ved ankomst Tel Aviv kjører vi 

med buss til Tiberias, til Lake House Hotel.   
 

LØRDAG 09. OKTOBER 

Galilea: Magdala, Hasor, Dan 
og Cæsarea Filippi.  
Vår reise i Bibelens land starter i Galilea, 
landskapet hvor Jesus vandret og forkynte. 
Ved Gennesaretsjøen ligger Magdala, et sted 
som forbindes med Maria Magdalena. De 
aller seneste årene har arkeologer her bl. a. 
funnet en synagoge fra Jesu tid og en stein 

med interessante relieffer. Magdala-steinen 
har den eldste kjente framstilling av en sju-
armet lysestake. Turen fortsetter noen mil 
nordover, til Hasor, som Josva erobret. Fra 
1700 til 1300 f. Kr. var denne byen den 
største og viktigste i landet, og den er om-
talt i egyptiske og assyriske tekster. Her blir 
vi kjent med kanaaneisk religion, bekjempet i 

Hosea-boken og 5 Mosebok, og med stor-
maktenes innflytelse over Israel. Vi drar også 
til Dan, ved grensen til Libanon, ofte omtalt i 
Bibelen som det nordligste grensepunkt i 
landet. En stein fra 800-tallet f. Kr. med inn-
skriften «Davids hus» ble funnet her i 1993 
og skapte problemer for forskere som ikke 
hadde trodd at David spilte noen sentral 
rolle i historien. Like ved Dan ligger Banias 
med dyrkelsen av den greske skogsguden 
Pan. I Nytestamentet er byen kjent som 
Cæsarea Filippi. Peter avla her sin bekjennel-
se til «Messias, den levende Guds sønn». 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 07. oktober 2021 

TK 1752 Oslo - Istanbul 11.20 16:10 

TK 788 Istanbul - Tel Aviv 18:05 20:10 
 

Hjemreise fra Israel - 17.oktober 2021 

TK 785 Tel Aviv - Istanbul 10:05 12:25 

TK 1753 Istanbul - Oslo 13:55 16:45 
 

BOSTEDER 

07 - 11/10 Lake House Hotel, Tiberias 

11 - 17/10 Caesar Hotel, Jerusalem 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

Oppdaterte opplysninger gis før avreise. 

REISELEDER 

Magnar Kartveit har undervist i Det 
gamle testamentet og hebraisk ved Mi-

sjonshøgskolen, Stavanger, i 22 år som 
professor. Han har hatt en rekke forsk-
ningsopphold i Israel om Dødehavsrullene, 

samaritanerne, Israels historie og bibelen. 
Han snakker moderne hebraisk, og har 
god erfaring som reiseleder. 

Israel er Bibelens land. Landet kaster lys 

over Bibelen og Bibelen hjelper til å forstå 
landet. Bibelen er blitt til i et jordbruks-
samfunn, med enklere former for industri 

og handel. Jesu lignelser gjenspeiler dette. 
Byene hadde en annen karakter enn i vår 
tid. Geografiske forhold spilte inn på 

språkbruken. Når man er i landet, forstår 
man hva det vil si å gå opp til Jerusalem og 
å gå ned til Jaffa. Slike uttrykk som at 

«ørkenen skal juble» blir forståelige i møte 
med naturen. Bibelen taler om Israels na-
bofolk, både nære og fjerne nasjoner. 
Landskapet tydeliggjør situasjonen bak 

tekstene. Forholdet mellom jøder og sa-
maritaner er lettere å skjønne med nye 

funn. 



 

TIRSDAG 12. OKTOBER 

Jerusalem og Ramat Rahel  
Vi starter dagen med en tur til Mount Scopus i 
nord for å se Jerusalem fra samme vinkel som 

tallrike erobrere og besøkende gjorde. Valfarts
-salmene, Sal 120-134, blir levende her. Deret-

ter flytter vi oss til Government House, et 
utsiktspunkt i sør, hvor en kan få et godt inn-

trykk av byen med Kedrondalen, Tyropoion-
dalen og Hinnoms dal. Like ved ligger Ramat 

Rahel, Rakels høyde, like ved stedet hvor de 
kristne trodde Maria og Josef hvilte på vei til 

Bethlehem. I Ramat Rahel fant arkeologene et 
administrasjonsenter som var brukt fra 700-

tallet f. Kr. til Jesu tid, flere kirker fra bysan-
tinsk tid og abbesidenes palass fra 900-tallet e. 

Kr. – til stor overraskelse for alle. Kanskje 
bodde den persiske stattholderen her på Esras 

og Nehemjas tid, 400-tallet f. Kr., en tid da 
Jerusalem var redusert i omfang. Forskjellige 

funn med stempelavtrykket «for kongen» viser 
at Ramat Rahel var et viktig administrasjons-

sentrum.  

   

ONSDAG 13. OKTOBER 

Fridag i Jerusalem 

Vi har tid å utforske byen på egenhånd.   

  

TORSDAG 14. OKTOBER 

Jerusalem: Tempelplassen og 
bymodellen pluss Bokens Hel-
ligdom på Israel Museum 
Første post på programmet er et besøk på 
Tempelplassen, av muslimene kalt Haram es-

Sharif, «det edle helligstedet». Navnet er tref-
fende: her stod Salomos og Serubabels temp-

ler; det siste bygde Herodes den Store ut til et 
storartet tempel. Modellen av Jerusalem på 

Jesu tid viser hvor strålende det var. Haram er 
i dag dominert av Klippedomen, gjerne kalt 

Omar-moskéen, og El Aqsa-moskéen. På dette 
helligstedet hørte Jesaja serafene synge «Hellig, 

hellig, hellig» i 740 f. Kr., her ødela romerne 
templet i 70 e. Kr., her sier muslimene at Mu-

hammed hadde sin himmelreise på 620-tallet e. 
Kr., og korsfarerne brukte Klippedomen som 

kirke fra 1141 av. For å få et inntrykk av det 
bibelske Jerusalem, drar vi til bymodellen på 

Israel Museum. Den inneholder stedene som 
Jesus besøkte ifølge Nytestamentet. Bokens 

Helligdom ligger like ved, et museum for Qum-
ranfunnene. Qumran er øverst på programmet 

for neste dag.   

  

 

SØNDAG 10. OKTOBER 

Galilea: Karmelfjellet, Megiddo, 

Sippori  
Dagen innledes med et besøk i Megiddo, 
orkesterplass til et av verdens største tea-

ter: Jisreelsletten. Hit kom hærer fra nord 
og sør for å kjempe om verdensherredøm-
me. Kong Josjia i Jerusalem falt her i et slag 
mot farao Neko i 609 f. Kr. Ikke rart at ste-
det ble til Harmageddon i Åpenbaringsbo-
ken. Megiddos historie går tilbake til 3000 f. 
Kr., og ruinene etter 20 byer ligger lagvis i 
en kolossal «haug», en tell. Litt lengre vest på 

Karmelfjellet møtte Elia Ba’als-profetene og 
dronning Jesabel. Elia vant over dem, men 
måtte rømme til Horeb, hvor Gud møtte 
ham i «lyden av en skjør stillhet». Hva betyr 
det? Etter besøket i Megiddo drar vi til 
Sippori, noen kilometer nord for Nasaret, 
en by under stor utbygging da Jesus vokste 
opp. Kanskje Jesus arbeidet her som hånd-
verker? Utgravinger de senere år viser hvor 
omfattende og rik byen var. Ved hovedgate-
ne i den romerske byen lå to monumentale 
bygninger med svære mosaikkgulv; det ene 
har motiv fra Egypt og det andre fra gresk 
mytologi. Sammen med en synagoge viser de 
både den internasjonale og den lokale karak-
teren ved stedet. Rabbineren Juda Ha-nasi 
bodde her 200-217 e. Kr., og redigerte det 
jødiske kommentarverket til Mosebøkene: 
Misjna. 
 

MANDAG 11. OKTOBER 

Opp til Jerusalem  
Vi forlater Galilea og stopper noen kilometer 

sør for Gennesaretsjøen i Bet Shean, også 
kjent som Skytopolis, en av de ti byene i Deka-

polis. Her ligger 6000 års historie begravet i en 
80 meter høy tell med ruiner etter 15 byer, og 

ved foten av tell-en er den største romersk-
bysantinske byen i landet avdekket. Bet Shean 

viser hvor sterkt Egypt dominerte landet på 
1000-tallet f. Kr. og hvor dypt den greske inn-

flytelsen gikk på 200-tallet f. Kr. og langt inn i 
kristen tid. Vi fortsetter til Garisim-fjellet ved 

Nablus i Samaria. Fra 1984 til 2004 har arkeo-
loger gravd ut samaritanernes by her. Den 

blomstret på 100-tallet f. Kr., inntil den ble 
ødelagt av Johannes Hyrkan fra Jerusalem i 109 

f. Kr. Sammen med Jakobsbrønnen i dalen ne-
denfor viser byen hvor viktig samaritanerne var 

på Jesu tid, og at det ikke var tilfeldig at Jesus 
stoppet her og samtalte med kvinnen ved 

brønnen. Samaritanerne har bodd uavbrutt her 
til vår tid. Turen fortsetter til Jerusalem. 
 
 

FREDAG 15. OKTOBER 

Dødehavet: Qumran, døper-
plassen (Qasr al-Yahud), Jeriko  
Dødehavet er det laveste punkt på jordkloden. 

Her ligger det gamle studiesenteret for esseer-
ne, Qumran, som ble grunnlagt i det første 

århundre f. Kr., og ødelagt av romerne i 68 e. 
Kr. Mellom 1947 og 1955 ble det her funnet 
titusenvis av manuskriptbiter som stammer fra 

nesten tusen manuskripter. De fleste av bøke-
ne i Det gamle testamente er representert, 

noe som har gitt oss tusen år eldre manuskrip-
ter enn vi tidligere hadde. I tillegg kom mange 

ukjente tekster for dagen. De har gitt oss et 
nytt bilde av situasjonen på Jesu tid. Vi skal 

også besøke plassen for Jesu dåp ved elven 
Jordan, i et område hvor Josva ledet israelitte-

ne inn i det lovede land. Det første inntoget 
skjedde i Jeriko, verdens eldste og lavest-

liggende by, 10000 år gammel og 400 meter 
under havflaten. Den ligger begravet i Tell es-

Sultan, en tell som står på UNESCOs liste over 
verdensarv, og som gjemmer 23 skikt av byer 

som har eksistert gjennom tidene. 
 

LØRDAG 16. OKTOBER 

Ved Middelhavet: Jaffa, Tel 

Aviv, Cæsarea ved havet  
Vi kjører til Jaffa, som kan føre sin historie 

tilbake til 5000 f. Kr. Byen spilte en viktig rolle i 
bibelsk tid. Hit rømte Jona fra profetoppdraget, 

her slåss egyptere og assyrere om herredøm-
met, her vekket Peter opp Tabita, og her fikk 

han synet som ledet ham til Kornelius i Cæ-
sarea. Vi fortsetter nordover til søsterbyen Tel 

Aviv for å få et inntrykk av Israels største by, 
grunnlagt i 1909. Deretter drar vi til Cæsarea 

ved havet lengre nord, stedet hvor Kornelius 
var offiser for en romersk militærstyrke. Han 

ble den første ikke-jøde som ble døpt, med 
familie og venner. Dermed startet kirken sin 

gang til «hedningene». «Hedningenes apostel», 
Paulus, forkynte for kong Agrippa her. Cæsarea 

ble bygget ut av Herodes den Store, og en 
stein med navnet Pontius Pilatus er funnet her. 

Byen har et imponerende teater og akvedukte-
ne er berømte. Vi er midt i evangeliene og 

Apostelgjerningene. 

 

SØNDAG 17. OKTOBER 

Hjemreisedag  
Vi sjekker så ut av hotellet, og blir fraktet 
over Sharonsletten med buss til Ben-Gurion 
flyplass i Tel-Aviv. Sier Le`hitra`ot, på gjen-
syn, til Israel for denne gang, og gleder oss 
allerede til neste tur, (om vi får leve og Her-
ren dryger, og gir oss enda en gang en slik 
mulighet).  



Turen bestilles på plussreiser.no 

TURPRIS FRA OSLO KR  21.450,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo til Tel Aviv tur/retur 

• Flyavgifter kr. 2.120,- (pr. nov – 20, kan endre 

seg noe) 

• Hele rundreisen og alle utflukter etter pro-

grammet 

• Opphold i dobbeltrom på turistklassehoteller 

• Halvpensjon, dvs. frokost og middag på bosted 

• Inngangsbilletter til alle besøk steder slik det 

fremgår av dagsprogrammet 

• Norsk reiseledelse 

• Skandinavisktalende guide 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til hotellbetjening, guider og sjåfør med 

85 USD 

• Drikke til inkluderte måltider 

• Enkeltromstillegg kr 7.400,-  

• Reiseforsikring (alle må ha) 

• Tilslutningsbillett fra andre steder i Norge 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (Desember 2020), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 20 betalende deltakere. Vi tar forbehold om programendringer og at 

det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen. 

• Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. 

• På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. 

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige reisebe-

tingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


